بطاقة مدى من

البنك السعودي لالستثمار
فيزا “إنفينيت”

البطاقات

اتصل 800 124 8000
saib.com.sa

عالم يتجاوز توقعاتك

بطاقات مدى من
البنك السعودي لالستثمار
فيزا “إنفينيت”..
المطلقة
تفتح آفاقاً جديدة إلرضائك وراحتك ُ

استمتع بتجارب الحياة المترفة من خالل بطاقات مدى من البنك
السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت” والتي تزودك باللحظات األكثر
ترفاً  .سواء كنت تعتزم السفر أو التسوق ،فإن بطاقات مدى من
ً
البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت” ُتعد الخيار األمثل لك.

المزايا والفوائد:
قبول عالمي في ماليين المنافذ حول العالم

تمتثل بطاقة مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت”
ألحاكم الشريعة اإلسالمية وتحظى بقبول عالمي النطاق في
ُمختلف نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي المحلية والعالمية.

الدخول إلى صاالت المطارات العالمية

دخول مجاني وغير محدود لحاملي بطاقة مدى فيزا “إنفينيت”
من البنك السعودي لالستثمارمع ضيف واحد للك زيارة .و ألكثر من
ضيف يوجد  27دوالر روسوم للك ضيف إضافي للزيارة الواحدة.

مالحظة :يجب على حاملي بطاقة فيزا “إنفينيت” ذكر اسم مزود الخدمة

“ ”LoungeKeyو إبراز البطاقة لموظف/ة االستقبال للدخول إلى صاالت
كبار العمالء في المطارات.

https://www.loungekey.com/visainfinite

خدمة المساعد الشخصي (كونسيرج) العالمية
بداية من حجوزات
•استمتع بتلقي المساعدة الشخصية في أي وقت وأي ماكن.
ً
وصوال إلى تخطيط وتنظيم المناسبات الخاصة ،تتوافر خدمة كونسيرج
المطاعم و
ً
يوميا لمساعدتك وتوفير وقتك وجعل حياتك أسهل وأيسر.
على مدار  24ساعة
ً

•يمكنك االتصال بنا على األرقام  8008443488أو +1 377 063 0235

أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني concierge@visaInfinite-asia.com

أو على  / +9714 436 7222من خارج المملكة.
•كما تتوفر لغات متعددة ( اللغة العربية  /اإلنجليزية  /الكورية /اليابانية  /التايلندية)
لمساعدة العمالء عند الحاجة.
•معلومات الخدمة تقدم مجاناً للعميل ،أما بالنسبة للسلع /الخدمات المشتراة
على العميل أن يقوم بدفع قيمتها.

مجموعة الفنادق الفاخرة

مجموعة من العروض الحصرية المنتقاة من بين أرقى وأفخم الفنادق
ُ
بأكثر من  900فندق في شتى أنحاء العالم .ولقد ُص ِممت المجموعة
َ
المختارة حصرياً لحاملي بطاقات مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا
“إنفينيت” .وتتضمن تلك المجموعة أيضاً عدداً من الفنادق الرائدة في
العالمات العالمية الشهيرة ،والتي تمنحك تجربة استثنائية ُمنقطعة
النظير.
•ضمان أفضل سعر متاح.

• ترقية الغرفة فور الوصول حال توفرها.

•إنترنت داخل الغرفة و خدمة إيقاف السيارات مجاناً .
•تسجيل مغادرة متأخر حسب المتاح.
•وجبة إفطار كونتيننتال مجانية.

•تصنيف النزالء من كبار الشخصيات.
•قسيمة طعام وشراب.

للحجزُ ،يرجى التسجيل عبر الموقع:
www.visaluxuryhotels.com

برنامج المطاعم الفاخرة لبطاقة فيزا
“إنفينيت” من البنك السعودي لالستثمار:

أكبر برنامج ماكفآت وخصومات لدى أكثر من  300مطعم فاخر:
•نسبة الخصم تصل إلى .%20
•باإلضافة إلى الحصول على نقاط ماكفآت تعادل نسبة الخصم.

لمزيد من المعلومات نرجو زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي:
www.visamiddleeast.com/infinite

تمديد الضمان على المشتريات

توفر بطاقة مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت”
ضماناً ممتداً لاكفة حامليها ،بحيث يستطيع حامل البطاقة تغطية
تلكفة إصالح أو استبدال أي سلعة لمدة تصل إلى  90يوم اعتباراً
من تاريخ الشراء ،هذا باإلضافة إلى ُمضاعفة مدة ضمان الشركة
المصنعة لمدة قد تصل إلى عام إضافي اكمل.
ُ

حماية وتأمين المشتريات

يمكنك حماية مشترياتك وتأمينها ضد السرقة أو التلف بتغطية
تأمينية مجانية عند الشراء باستخدام بطاقة مدى من البنك
السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت” حيث تحصل على تغطية
تأمينية ضد سرقة المشتريات الجديدة أو تلفها لمدة تصل إلى 90
يوما من تاريخ الشراء.

برامج الوالء لدى
البنك السعودي لالستثمار
شراكء “أصيل”

تمتع بخصومات حصرية على أكثر من  300عالمة تجارية في شتى
أنحاء المملكة ،والتي تغطي العديد من األنشطة اكلسفر والفنادق
ووسائل الترفيه والمطاعم والصحة واألزياء وأكثر من ذلك.
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع
www.saib.com.sa

نقاط الماكفآت من برنامج “وااو”

توفر بطاقة مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت”
االشتراك التلقائي في برنامج الوالء “وااو” ،والذي يتيح للعمالء كسب
نقاط من معظم المعامالت المصرفية ومقابل استخدام البطاقات.
بعدئذ استبدال نقاطهم إلكترونياً ومبادلتها بأي
يمكن للعمالء
ٍ
سلعة من ضمن مجموعة واسعة من السلع الحصرية.
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع
www.saib.com.sa

الخدمات الطبية والقانونية

توفر بطاقة مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت” لك
مجانا أثناء
ولعائلتك خدمات اإلحالة إلى الخدمات الطبية والقانونية
ً
السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى  90يوماً ،
شاملة الخدمات الطبية.
للمزيد من المعلومات ،نرجو زيارة:
www.visamiddleeast.com/infinite

خدمة عالمية لمساعدة العمالء
•إن قسم خدمة العمالء العالمية هو أحد أقسام شركة فيزا ،وهو يقدم
دعما وثيقاً وعلى مستوى عالمي للعمالء وكذلك دعماً على الصعيد
ً
والتجار وحاملي بطاقات فيزا
الداخلي للعمالء ُ

•مقاييس األداء األفضل من نوعها عبر الخدمات:
-اإلبالغ عن فقدان أو سرقة البطاقة.--استبدال البطاقة في الحاالت الطارئة.

-صرف األموال في الحاالت الطارئة بمبلغ يصل إلى  5000دوالر أمريكي.-تفويض الدفع في الحاالت الطارئة.•ثالثة مراكز لخدمة العمالء وخمسة مراكز لطباعة بيانات البطاقة مع شبكة
توزيع عالمية.
•ولكاء ذوي خبرة في اكفة الجوانب المتعلقة بمنتجات وخدمات فيزا ،والتي
ُتقدم بعشر لغات أساسية.
•رقم االتصال (الرقم المجاني 800 8443488؛ مباشر +971 4 3611234
)+61 2 99471445 /

خدمة االستقبال والمساعدة ()YQ
برنامج سفر سريع المسار ،ويشمل ما يلي:

•التخليص من الجمارك ودوائر الهجرة في أكثر من  380مطار في شتى
أنحاء العالم.
•خصم  %20عن األسعار المعلنة.
ُ

لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع
www.visamiddleeast.com/Infinite

بطاقات إضافية مجانية ألفراد العائلة

تتيح لك بطاقة مدى من البنك السعودي لالستثمار فيزا “إنفينيت”
الحصول على بطاقات إضافية مجاناً لجميع أفراد عائلتك دون الحاجة
لحساب مستقل ،األمر الذي يوفر لكم الراحة ويتيح ألفراد عائلتك
مشاركة تجربة “إنفينيت” المتميزة معك.

معلومات االتصال

للحصول على أي مساعدة من البنك السعودي لالستثمار
اتصل على  800 124 8000من الهاتف الثابت.

من خارج المملكة العربية السعودية أو الجوال اتصل على
+966 11 418 3100

CONTACT INFORMATION

For any assistance from SAIB
Call 800 124 8000 from a landline.
From outside Saudi Arabia or a mobile call
+966 11 418 3100
saib.com.sa

Meet & Assist Service (YQ)

Fast track travel program includes the following:

•	 Clearance through customs and immigration services at
over 380 airports around the world.
•	 20% discount on the published rates.

For more information, please visit
www.visamiddleeast.com/Infinite

Free Additional Cards for Family
Members

mada Visa Infinite Card from SAIB allows you to get
additional cards for free for all your family members
without the need for a separate account, which offers
convenience and allows your family to share with you
the premium Infinite experience.

Medical & Legal Services

mada Visa Infinite Card from SAIB provides you and
your family with medical and legal referral service
while traveling outside the Kingdom of Saudi Arabia
for up to 90 days, which includes medical services,
free of charge.
For more information, please visit
www.visamiddleeast.com/Infinite

Global service to help customers
•	 The global customer service department is one of Visa
departments, which provides world-class support to
customers, as well as providing support at the domestic
level to customers, merchants and Visa cardholders
•	 Performance metrics best of its kind across the services:
-- Report lost or stolen cards.
-- Replace the card in case of emergency.
-- The disbursement of funds in case of emergency with an
amount of up to $5,000.
-- Authorize payment in case of emergency.
•	 Three customer service centers and five centers to print
card data with a global distribution network.
•	 Agents with experience in all aspects related to Visa
products and services, which offers ten key languages.
•	 Contact number (toll-free 800 8443488;
Direct +61 2 99471445 / +971 4 3611234)

SAIB Loyalty Programs
Aseel Partners

Get exclusive discounts at more than 300 brands in
all parts of the Kingdom, which cover many activities
such as travel, hotels, entertainment, restaurants,
health, fashion, and more.
For more information, please visit www.saib.com.sa

WooW Reward Points

mada Visa Infinite Card from SAIB provides an
automatic subscription to the “WooW” loyalty reward
points program, which allows customers to earn
points from most banking transactions and from
credit card usage. Customers can then redeem points
electronically and trade them with any item from a
wide range of unique items.
For more information, please visit www.saib.com.sa

SAIB Visa Infinite Fine Dining Program
The largest Premium Dining Discounts & Rewards
Program at over 300 premium restaurants:
•	 Customers get discounts of up to 20%
•	 Additionally, earn reward points equivalent to the
discount

Please visit the website for more information:
www.visamiddleeast.com/Infinite

Extended Warranty on all your
purchases

mada Visa Infinite Card from SAIB provides
an extended guarantee to all cardholders, where the
holder gets to cover the cost to repair or replace the
item for up to 90 days from the date of purchase and
doubling of the manufacturer’s guarantee for up to
an additional year.

Purchase Protection & Insurance

You can protect your purchases against theft or
damage with free coverage when you buy using your
SAIB Visa Infinite Debit Card, where you get coverage
against theft or damage on new purchases for up to
90 days from the date of purchase.

Global Concierge Service

•	 Provides a global lifestyle premium services helpline, which
includes travel information & arrangements, reservation
assistance for premium restaurants, bookings for
entertainment events, shopping information, gift arrangement
& delivery, health clubs, business services incl. passport, visa
& customs information, translation assistance and more…
•	 24 /7 helpline (KSA toll free 800 844 3488 or direct number
+1 377 063 0235) or email concierge@visaInfinite-asia.com
or +9714 436 7222 from outside the kingdom.
•	 Multi-languages support: Arabic, English, Korean, Japanese,
Cantonese, Mandarin, Malay, Thai
•	 Information service is complimentary – customers pay for
actual goods/services purchased

Luxury Hotel Collection

A group of exclusive deals for a selection of the finest
and most luxurious hotels, with over 900 from around
the world. Designed especially for mada Visa Infinite
Debit Cardholders from SAIB. This extravagant selection
also includes a number of leading hotels in world famous
marks, offering an exclusive unmatched experience.
•	 Guaranteed best available rate

•	 Automatic room upgrade upon arrival, when available
•	 Free in-room internet or valet parking
•	 Complimentary continental breakfast
•	 Late check-out, when available
•	 VIP guest status
•	 Food & beverage voucher

For reservations, please register at:
www.visaluxuryhotels.com

Features & Benefits
Worldwide Acceptance

mada Visa Infinite Card from SAIB is Shariah compliant
with local and worldwide acceptance at millions of
outlets (point of sales), ATMs.

Global Airport Lounge Access

Access to over 500 airport lounges globally, including
premium airport lounges worldwide. Unlimited,
complimentary access for cardholders for free
and your 1st guest per visits free as well. All
additional guests are charged at USD$27 per
guest per visit.

Note: Visa Infinite cardholders should mention
the name of the service provider “LoungeKey”
and show their card to the reception staff to
get access to the VIP airport lounges.
https://www.loungekey.com/visainfinite

The new
mada Visa Infinite Card
from SAIB.
Opening New Doors for your
Ultimate Satisfaction and Convenience.

Enjoy luxurious life experiences with mada Visa Infinite
Card from SAIB, which provides you with the finest
most luxurious moments. Whether you are planning
for travelling or shopping, mada Visa Infinite Debit
Card from SAIB is the best choice for you.

A World Beyond
your Expectations

mada Visa Infinite Card
from SAIB
Cards

Call 800 124 8000
saib.com.sa

